‹NANAB‹LECEK NEY‹M‹Z KALDI?
Do We Have Anything Left To Believe?
Qu’aurions-nous laissé à croire?
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In this paper, the stories known as “Urban Legends” were examined by the terms of common properties, sources and healing effects in society.
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Giovanni Scognomillo, ‹stanbul Gizemleri kitab›n›n “Gizemde Ça¤daﬂ Olmak” adl› bölümünde ça¤daﬂ gizemler ve
ça¤daﬂ efsanelerden söz etmeye baﬂlamadan önce ﬂöyle demektedir; “Kentler
de¤iﬂiyor de¤iﬂen insanlar›yla birlikte,
ça¤daﬂlaﬂ›nca kaç›n›lmaz bir de¤iﬂime,
bir de¤iﬂikli¤e u¤ruyorlar ancak gizemler kal›yor, gizemlere inananlar
da”(108).
Peki yüzy›llard›r insano¤lunun gizemli olan›n, aç›klanamaz olan›n peﬂinde koﬂmas›n›n nedeni nedir? Bilinmeyene yönelik bu tutkulu merak bütün yasaklamalara ve yine bilinemez tehliklerine ra¤men neden hâla bu kadar çekicidir?
Kuﬂkusuz maddeye ba¤›ml› insan›n
bu ba¤l›l›ktan kurtulma iste¤i nedenlerden birisidir. Bu istek dolay›s›yla insan›n maddesel olmayana, fizikötesine
do¤ru yolculu¤u baﬂlam›ﬂ olur. Bir di¤er
neden ise geriye aç›klanamam›ﬂ hiçbir

do¤a olay› b›rakmamakt›r. Fizikötesi
olaylar ise aç›klanamazl›¤›n› korudukça
deﬂilmesi gerekti¤i iste¤i daha da artar.
Peki art›k mitolojik ça¤larda yaﬂam›yorsak bu zevkli gizem merak›m›z› nas›l
canland›rabilece¤iz?
Kendi kurdu¤umuz teknolojik bir
uygarl›¤›n içinde yaﬂ›yoruz ve bu teknolojik uygarl›¤›n (ﬂayet gerçek bir uygarl›ktan söz edebiliyorsak), nimetlerine ve
zararlar›na, özgürlüklerine ve bask›lar›na boyun e¤mek zorunday›z. Yine de teknoloji ve bilim –tüm tart›ﬂmas›z aﬂama
ve baﬂar›lar›na karﬂ›n- bizleri her konuda ve her defas›nda tatmin etmiyorlar,
baz› yaﬂamsal, ruhsal ve tinsel sorular›m›za arad›¤›m›z, bekledi¤imiz yan›tlar›
vermiyorlar, veremiyorlar ve biz, halen
gizleri deﬂmeye, gizli diye adland›r›lan
geleneksel bilimlere kulak vermeye yanaﬂ›yoruz. (Scognomillo, ‹stanbul Gizemleri, 109)
Peki art›k gizem kalmad›ysa? Bü-
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yüler tutmuyor, ölüler canlanm›yorsa?
Gizemi anlatan korku filmleri ço¤unluk
izleyici için komedi filmi niteli¤indeyse?
Gizemi korumak ve yaﬂatmak isteyenler
ne yapacak? Gizemi, bir pazar mant›¤›
içerisinde kitle kullan›m›na açmak gerekecektir. Bu konuda baﬂar›l› olabilmek
ve al›c› kitlesine ulaﬂabilmek için, gizem
olaylar›n›n sadece geçmiﬂ ça¤larda yaﬂanm›ﬂ olaylar olmad›¤›n›, günümüzde
de benzer olaylara rastland›¤›n› ileri sürerek baﬂlamak gerekecektir.
Teknoloji, ça¤daﬂlaﬂma, bilimdeki
yeni, ﬂaﬂ›rt›c› buluﬂlar her ﬂeyi de¤iﬂtirmediler, sadece baz› inan›ﬂlar› çok daha
«popüler» [...] hale getirdiler.
[...] ﬁu ya da bu ﬂekli ile bir «gizem
pazar›»n›n oluﬂmas›, oluﬂturulmas› iﬂin
sonunda bir arz ve talep sorunudur. Do¤rudur. Ve yine denecek ki, bir «gizli bilim» varsa, gizli kalm›ﬂ, gizlenmiﬂ veya
bir az›nl›¤›n tekeline b›rak›lm›ﬂ ve bu bilimin yararl› taraflar› bulunuyorsa yap›labilecek en do¤ru, en «demokratik» ve
toplumcu ﬂey bunu topluluklar›n kullan›ﬂ›na özgürce açmaktad›r. (Scognomillo,
‹stanbul Gizemleri, 109)
Bunun için bütün kitle iletiﬂim
araçlar› ve sözlü kültür gelene¤inin olanaklar›ndan faydalan›ld›. ‹nand›r›c›l›¤›
artt›rmak için, gizem dolu olaylar aktar›l›rken, yer ve zaman ipuçlar› da verildi
ve ortaya günümüz ﬂehir efsaneleri ç›kt›.
Buket Kurt: -Bal›kesir’de bir k›z lisesinde yatakhanenin birinde, k›zlar›
gece uyku tutmay›nca birbirlerine hikayeler anlatmaya baﬂlam›ﬂlar. Bunlar›n
ço¤u da okullar›na ait korkunç olaylarm›ﬂ. Güya ﬂeytan çok eski zamanlarda
burada yaﬂayan bir ailenin fertlerine dadanm›ﬂ ve onlar›n ruhlar›na giriyormuﬂ.
‹nan›ﬂa göre ﬂeytan›n ayaklar› terstir
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ya, o insana da ﬂeytan girince do¤al olarak ayaklar› ters dönüyormuﬂ. Aradan
bir kaç saat geçmiﬂ. Gruptakilerin uykusu gelince herkes yata¤›na gitmiﬂ. K›zlardan biri acayip s›k›ﬂm›ﬂ. Tuvalete gidecek ama anlat›lanlardan epey bir
korktu¤u için gidemiyormuﬂ. Alt ranzada yatan arkadaﬂ›n› dürtüp uyand›rm›ﬂ.
Di¤er k›z da bu hikayelerden en çok etkileneniymiﬂ. Zaten zar zor uyudu¤undan
hiç kalkmak istememiﬂ. Ancak arkadaﬂ›
›srar edince onuna tuvalete gitmek zorunda kalm›ﬂ. Arkadaﬂ› tuvalete girince
o da kap›n›n önünde beklemeye baﬂlam›ﬂ. Di¤er k›z tuvaletten ç›kt›¤›nda bir
tuhaf bak›yormuﬂ. Bizimki anlat›lanlar›n etkisiyle de olsa gerek direkt k›z›n
ayaklar›na bakm›ﬂ. Bir de ne görsün! Arkadaﬂ›n›n ayaklar› ters dönmüﬂ. Parmaklar› arka tarafa bak›yormuﬂ. K›zca¤›z ç›¤l›k ç›¤l›¤a kaçmaya baﬂlam›ﬂ. Koﬂarken de ara s›ra arkas›na bak›yormuﬂ.
Tam bu s›rada koridorda ö¤retmenle çarp›ﬂm›ﬂ. K›z nefes nefese baﬂ›na gelenleri
anlatm›ﬂ. Sonunda “Hocam inanam›yorum, ayakler› resmen ters dönmüﬂtü”
demiﬂ. Ö¤retmen, “Benimkiler gibi mi
yani?” diyerek ayaklar›n› göstermiﬂ. K›z
kafas›n› aﬂa¤›ya indirince ö¤retmenin
ayaklar›n›n sa 180 derece arkaya bakt›¤›n› görmüﬂ. Naps›n k›zca¤›z, bu manzarayla baraber orac›kta akl›n› yitirmiﬂ.
(www.sehirefsaneleri.com)
ﬁehir efsanelerini mitolojik efsanelerden ay›ran özellik, olay›n, anlat›c›n›n
yak›n bir arkadaﬂ›n›n baﬂ›ndan geçmiﬂ
olmas›d›r. De¤ilse bile olay›n yeri ve zaman› bellidir. Böylelikle; e¤er dinleyen
kiﬂi, dinledi¤i ﬂehir efsanesine inanmam›ﬂsa bile olay›n yeri ve zaman› hakk›nda verilen ipuçlar›yla olay›n do¤rulu¤unu araﬂt›rabilir. Üstelik anlat›c›n›n pek-
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çok yak›n arkadaﬂ› vard›r ve herbirimizin yak›n bir arkadaﬂ› da bir anlat›c›d›r
zaten. Yukar›daki hikayenin herkesin
baﬂ›ndan geçmiﬂ oldu¤una diar örnekler
ﬂöyle s›ralanabilir:
Hakan Ayr›m: -Bunun bir versiyonu
da Aksu Anadolu Ö¤retmen Lisesi’nde
yaﬂanm›ﬂ. Bu olayda okulun en zeki ö¤rencisinin akl›n› yitirdi¤i söyleniyor.
Gerçekten de okulun yatakhanesinin alt› antik Perge mezarl›¤›d›r.
Ebru Gökteke: -Bo¤aziçi Üniveristesi’nde de bu hikayenin baﬂka bir versiyonu anlat›l›r. Rivayete göre okulun
3.erkek yurdu, eskiden morg olarak kullan›l›yormuﬂ. Bir gün yurtta kalan ö¤rencilerden biri (erkek), gece tuvalete
kalkm›ﬂ. Yandaki lavaboda, yurtta daha
önce hiç görmedi¤i tuhaf bir tip görmüﬂ
ve nedense gözleri çocu¤un ayaklar›na
tak›lm›ﬂ. Canh›raﬂ merdivenlerden inerken baﬂka bir tipe rastlam›ﬂ, onun da
ayaklar›n›n ters oldu¤unu görünce gidip
intihar etmiﬂ. Güya çocu¤un ruhu hâla
oralarda dolaﬂ›rm›ﬂ.
Cüneyt Torasan: -Bu efsane çok anlat›l›r fakat benim duydu¤um ayaklar›n
tersli¤i 180 derece geriye do¤ru de¤il,
sa¤ ayakla sol aya¤›n yer de¤iﬂtirmiﬂ olmas›d›r. Yoksa ﬂeytan da olsa o halde nas›l yürüsün.
Adem K›l›nç: -Ben bu hikayenin çok
benzerini duymuﬂtum ama kaynaklar
gerçekten do¤ru. Abim Kocaeli Üniversitesi’nde okudu¤u y›llarda kald›¤› yurtta
oluyor bu olay. Sabah her zamanki saatte kalkan yurttaki ö¤rencilerden biri
banyoya gidiyor. Diﬂlerini f›rçalarken
karﬂ›s›ndaki aynada bir ﬂekil belirmeye
baﬂl›yor. Tamamen yeﬂil renge bürünen
cisim (sonradan anlaﬂ›l›yor “cin”) iki elini bu ö¤renciye uzat›yor ve onu bo¤az›n-
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dan yakalamaya çal›ﬂ›yor. Genç o anda
ﬂuurunu kaybederek müdür muavinli¤ine kadar kendini taﬂ›yabiliyor ve h›zl›
bir ﬂekilde olanlar› anlat›yor. Kafas›n›
kald›r›p bakt›¤›nda müdür muavinin de
aynadaki cisme benzedi¤ini ve iki kolunu kendisine do¤ru uzatt›¤›n› fark ediyor. Sonras› malum, genç orac›¤a y›¤›l›p
kal›yor.
Hüseyin Özbaykan: -Bu anlat›lanlar bir kere ﬂeytanla ilgili de¤il. Bunu
söyleyeyim ilk önce. Bu anlat›lanlar cinlerdir ve çok de¤iﬂik ﬂekillerde görünürler. Söylendi¤i gibi ayaklar› ve elleri
terstir. Ne kadar inan›rs›n›z bilmem
ama böyle bir durumla karﬂ›laﬂ›rsan›z
yapman›z gereken Felak suresini okuman›zd›r.
Fuat Layic: -Benzer bir olay›, Afganistan’dan Pakistan’a göç eden bir arkadaﬂ›m anlatm›ﬂt›. Pakistan’da adam›n
biri sabah kalkar, banyo yapmas› gerekti¤ini anlar ve sabah namaz›na yaklaﬂan
bir zamanda hamam›n yolunu tutar. Hamamda y›kan›r paklan›rken bir de bakar
ki, etraf›ndaki ﬂah›slar›n ayaklar› yuvarlak. Adam soluk solu¤a hemen hamamdan ç›kar. Ç›karken hamamc›ya
“‹çeride bir sürü yuvarlak ayakl› insan
var” der. Hamac› da, “Yani benim ayaklar›m gibi mi?” deyip, yuvarlak ayaklar›n› adama gösterir. (www.sehirefsaneleri.com)
Yorumlar, fikirler ve an›lar bu ﬂekilde uzay›p, gider. Kesin olan, her olay›n
mutlaka yak›n bir tan›d›k taraf›ndan
anlat›lmas›d›r. Bütün olaylar›n yeri ve
zaman› yaklaﬂ›k olarak bellidir. Ancak
olay› bire bir yaﬂayan kiﬂilerin ço¤u korkusundan delirdi¤i ya da öldü¤ü için, bu
kiﬂilere olay› tekrarlatmak mümkün de¤ildir. Kesin olan, olay›n yaﬂanm›ﬂ oldu¤udur.
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